REGULAMIN KONKURSU
IDEA 4 SMART CITY
pod hasłem
,,Moje Inteligentne miasto – Smart City’’
Cel i tematyka konkursu
§1
1. Spółka celowa Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp.z.o.o.
ogłasza konkurs na najlepszą prezentację swojego wymarzonego Smart City pt. ,,Moje
inteligentne miasto – Smart City’
2. Celem konkursu jest promocja inicjatyw Green Smart City poprzez prezentację
atrakcyjnych i innowacyjnych rozwiązań dla miast, które mogą znaleźć zastosowanie
w praktyce.
Zasady konkursu
§2
1. Konkurs skierowany jest do studentów Uczelni Wyższych, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w Polsce i zagranicą.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko własne, autorskie pomysły rozwiązań dla
innowacyjnych miast.
3. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna zawierać min. 10 slajdów maks. 15.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Temat konkursu ,,Moje inteligentne miasto – Smart City’’ jest hasłem przewodnim.
Prezentacje innowacyjnych rozwiązań dla miast mogą dotyczyć wszystkich sfer, które
znajdują się na terenie danego miasta oraz w jego okolicach np. obiekty, przyroda,
mała architektura itp.
Zasady uczestnictwa
§3
1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint zgodnie z niżej
podanymi wskazówkami:
-prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych,
-tematyka prac musi być związana z motywem przewodnim konkursu,
• Zdrowie a środowisko w mieście,
• Rośliny w mieście,
• Rolnictwo w mieście,
• Miasto dla mieszkańców 60+,

•

inne inicjatywy Smart City.

-uczestnik konkursu formułuje własny temat pracy.
2. W prezentacji należy zamieści informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.
3. Objętość pracy powinna wynosić od 10 do 15 slajdów (z wyłączeniem slajdu
pierwszego, który będzie zawierał dane uczestników), a czas jej odtwarzania nie może
przekroczyć 10 min.
4.Wymagamy zapisania pracy w jednym z następujących formatów:
*.ppt, *.pps, *.pptx, *.ppsx
5.Prezentacje przesyłane drogą elektroniczną zaleca się skompresować, czyli spakować do
formatu ZIP lub RAR (w celu zmniejszenia wielkości pliku).
6.Na pierwszym slajdzie należy umieścić: temat prezentacji, nazwę uczelni, kierunek i rok
studiów, imiona i nazwiska autorów.
7.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dołączonego do regulaminu.
8.Prace można dostarczyć drogą mailową na adres: forumgreensmartcity@gmail.com
(w załącznikach należy umieścić prezentację oraz załączniki: zgoda na przetwarzanie
danych osobowych) do 9.11.2018 r. lub bezpośrednio do sekretariatu Centrum Transferu
Technologii, al. Adama Mickiewicza 21 w Krakowie 31-120 (płyta CD lub DVD oraz
formularz zgłoszeniowy w kopercie z dopiskiem: KONKURS Green Smart City)
do 09.11.2018 r. lub pocztą na adres Centrum Transferu Technologii, al. Adama
Mickiewicza 21 w Krakowie 31-120 (płyta CD lub DVD oraz formularz zgłoszeniowy w
kopercie z dopiskiem: KONKURS Green Smart City)
9. Ocenie będą podlegać wyłącznie prace wykonane samodzielnie. Popełnienie przez
uczestnika plagiatu skutkuje wykluczeniem z konkursu.
10.Wszystkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na podany adres e-mail:
forumgreensmartcity@gmail.com
Nagrody
§4
1. Autorom najlepszych prezentacji zostaną przyznane nagrody:
- za zajęcie I miejsca (tablet 10 cali oraz obraz z mchu)
- za zajęcie II miejsca (tablet 7 cali oraz obraz z mchu)
- za zajęcie III miejsca ( tablet 7 cali oraz mini obraz z mchu)
2. Fundatorem nagród z zajęcie I, II, III miejsca jest spółka celowa Centrum Innowacji
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp.z.o.o.
3. Miejsca I, II, III nie mogą być przyznane ex aequo.

4. Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie IV Forum Green
Smart City.
5. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 19 listopada 2018 roku podczas IV Forum Green
Smart City.
Komisja oceniająca
§5
1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana komisja oceniająca pomysły w
skład, której będą wchodziły następujące osoby:
• Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie, prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, - przewodniczący komisji
• Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego oraz
prezes Zarządu Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
sp.z.o.o. dr inż. Tomasz Czech, członek komisji,
• przedstawiciel Głównego sponsora Firmy Philips Lighting Polska,
Piotr Nowiński, członek komisji,
• przedstawiciel Firmy JUKO Green Design Justyna Kosek, członek komisji,
• przedstawiciel społeczności starupowej i główny organizator wydarzenia
TEDxKazimierz Richard Lucas, członek komisji
2. Zadaniem komisji oceniającej jest:
*kwalifikacja zgłoszonych prac do udziału w konkursie
*ocena zgłoszonych prac
*przyznanie nagród
*wybór finałowych prac, które będą prezentowane na IV Forum Green Smart City.
3.Przy ocenie prac uwzględnia się:
*kryteria merytoryczne
*jakość techniczną i poziom estetyczny prac
4. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.
Po konkursowa prezentacja prac
§6
1. Nagrodzone i wyróżnione prace w konkursie zostaną zaprezentowane
19 listopada 2018 roku podczas IV Forum Green Smart City.
2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zastrzega sobie prawo do
bezpłatnej publikacji prac pokonkursowych w prasie, Internecie oraz materiałach
promocyjnych.

